“HÀNH TRÌNH DU LỊCH TÂM LINH VỀ NGUỒN & DU LỊCH SINH THÁI”
FST - PHT01: HÀ NỘI - ĐỀN HÙNG - NGHĨA TRANG VỊ XUYÊN - LÂM BÌNH - NA HANG
Khách hàng: Ghép khách lẻ

Thời gian tour: 03 Ngày - 02 Đêm

Loại phương tiện: Ô tô, thuyền thăm quan lòng hồ

Ngày khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang - Là những tỉnh có tiềm năng du lịch đa dạng, phong phú và hấp
dẫn, đáp ứng được nhiều loại hình du lịch như: du lịch lịch sử cách mạng, lịch sử văn hóa, du lịch nghỉ
dưỡng, du lịch sinh thái, homestay... Trong hành này quý khách sẽ được lắng đọng với những điểm đến
tâm linh đầy ý nghĩa: Đền Hùng, nghĩa trang Vị Xuyên, đài tưởng niệm 468, cùng với đó là những trải
nghiệm du lịch sinh thái tại độc đáo tại Lâm Bình – Tuyên Quang.
Các xã Thượng Lâm, Khuôn Hà, Lăng Can, Phúc Yên - Là những xã điển hình về du lịch Homestay
của Huyện Lâm Bình. Mỗi khi đến đây, những mệt mỏi, lo toan về cuộc sống dường như được tan biến
khi đắm mình trong khung cảnh hùng vĩ của núi rừng, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc do
các chàng trai, cô gái bản địa biểu diễn và cùng nhau thả hồn trong khung cảnh thiên nhiên trong lành
bên những ngọn núi trùng điệp của Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia ĐẶC BIỆT - Na Hang & Lâm Bình.
NGÀY 01 (300Km): HÀ NỘI - ĐỀN HÙNG - VỊ XUYÊN - TP. HÀ GIANG

(Ăn: Trưa, tối)

5h00: Xe và HDV của Fivestar Travel đón Quý khách tại Nhà Hát Lớn khởi hành đi Đền Hùng,
Đoàn dừng chân ăn sáng tự túc trên đường.Tới Đền Hùng đoàn dâng hương tại:
➢ Khu di tích lịch sử Đền Hùng - nơi mà cách đây hơn 4.000 năm các Vua Hùng đã lập nên
nhà nước Văn Lang- quốc gia đầu tiên của nước ta trên đất tổ Vĩnh Phú. Và cũng tại đây Quý
khách như được sống lại thời của các Vua Hùng với chuyện về nàng công chúa Tiên Dung,
sự tích bánh Chưng - bánh Dày…Vượt qua hơn 200 bậc thang Quý khách sẽ đến Đền Hạ,
Đền Trung, Đền Thượng, Lăng Vua Hùng, Đền Giếng…Đứng ở độ cao trên 100m Quý khách
có thể chiêm ngưỡng cả một vùng đất rộng của trung tâm Bắc Bộ với ngã ba Hạ, nơi sông Lô
chảy vào Sông Hồng, các dãy núi của hệ núi Tam Đảo và Ba Vì xen lẫn với những cánh
đồng tốt tươi, những làng quê trù phú của miền trung du Bắc Bộ…
9h30: Đoàn khởi hành đi Hà Giang, trên đường đi đoàn ăn trưa và nghỉ ngơi tại TP. Tuyên Quang
Sau bữa đoàn tiếp tục hành trình, tới Hà Giang đoàn dâng hương tại:
➢ Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên - Nơi yên nghỉ của gần 2.000 liệt sĩ đến từ 33 tỉnh thành trên cả
nước, nơi địa đầu tổ quốc. nghe những câu chuyện lịch sử giữ nước của những người con
yêu nước tỉnh Hà Giang, lặng mình bên những ngôi mộ liệt sỹ, thêm phần nào biết ơn đến

những người đã ngã xuống để mảnh đất nơi đây mãi xanh tươi và trường tồn cùng đất
nước…
Chiều: Đoàn tới TP. Hà Giang, nhận phòng Homestay nghỉ ngơi và tự do tham quan bản làng….
Tối: Đoàn dùng bữa tối, sau đó tự do tham quan Hà Giang về đêm. Nghỉ tại Homestay Hà Giang.
NGÀY 02 (190Km): ĐÀI HƯƠNG 468 - LÂM BÌNH - GIAO LƯU VĂN NGHỆ

(Ăn: Sáng trưa, tối)

Sáng: Đoàn ăn sáng, sau đó trả phòng Xe và HDV đưa đoàn đi dâng hương tại:
➢ Đài hương 468 - Đây là nơi tưởng niệm các chiến sỹ anh dũng chiến đấu bảo vệ từng tấc
đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc, bảo vệ độc lập tự do cho dân tộc tại Mặt trận Vị Xuyên
đã hy sinh tại nơi đây nhưng chưa được quy tập về nghĩa trang...
Sau đó đoàn lên xe về Lâm Bình - Tuyên Quang. Tới nơi đoàn ăn trưa tại Homestay Năm Đíp…
14h30: Quý khách di chuyển đến Thác Hang xã Phúc Yên ( khoảng 18km ) khám phá:
➢ Thác Hang - Với hệ thống suối, hang ngầm cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và đặc sắc…
Đoàn về thăm quan, chụp ảnh và trải nghiệm tại Homestay Bản Bon với:
➢

Bản Bon xã Phúc Yên - Với những nếp nhà sàn của bà con dân tộc Tày, Nùng, Dao… ẩn
hiện dưới những tán rừng nguyên sinh, tán rừng cọ với cánh đồng lúa được bao quanh bản
bởi dòng suối trong mát chảy từ Thác Hang…

17h00: Đoàn về lại Homestay Nặm Đíp nghỉ ngơi và tự do tham quan….
Tối: Đoàn ăn tối và tham gia Giao lưu văn hóa văn nghệ, nhảy sạp với bà con dân tộc Dao,
Tày… Có thể tự do trải nghiệm ra suối bắt cua, ốc đá và Nghỉ đêm tại Homestay Nặm Đíp.
NGÀY 03 (250Km): CHÙA PHÚC LÂM - LÒNG HỒ LÂM BÌNH & NA HANG – HÀ NỘI (Ăn: Sáng, trưa)
Sáng: Quý khách dậy sớm tự do leo núi trải nghiệm hoặc khám phá chợ trung tâm Huyện Lâm
Bình, tìm hiểu nét văn hoá tại địa phương, mua sắm các sản vật vùng cao. Tự do thăm quan và
khám phá các Nặm Đíp, Bản Bon, Nà Muông, Nà Đông với những ngôi nhà sàn truyền thống của
đồng bào dân tộc Tày, Dao, ngắm rừng cọ, xem cách dệt những tấm chăn thổ cẩm truyền thống nơi
đây, sau đó đoàn ăn sáng tại Homestay Nặm Đíp…
8h00: Quý khách chia tay Homestay Nặm Đíp di chuyển đi thăm quan:
➢ Thăm quan cơ sở sản xuất các sản phẩm từ tre – với các sản phẩm được làm thủ công,
chủ yếu từ tre, không qua xử lý hóa chất thân thiện với môi trường và an toàn cho người
dùng như: Tăm ngừa sâu răng,bàn ghế tre, bát, đũa, thìa, muôi cơm, cốc, đũa tre...
➢ Di tích Quốc gia chùa Phúc Lâm - Một ngôi chùa có lịch sử lâu đời và hiện đang là điểm
đến tâm linh của du khách thập phương mỗi khi đến thăm Quê Hương Lâm Bình.
Sau khi dâng hương lễ chùa đoàn đến bến thuyền Thượng Lâm, quý khách lên thuyền khởi hành đi
thăm quan và khám phá:
➢ Lòng hồ Lâm Bình & Na Hang - Đây là nơi hội tụ của hai dòng sông trữ tình là Sông Gâm
& Sông Năng, được bao bọc xung quanh bởi những dãy núi đá và cánh rừng nguyên sinh
hùng vỹ, nhấp nhô, trùng điệp. Trên chuyến tham quan lòng hồ đoàn sẽ được ngắm Núi Pác
Tạ; vách đá nàng tiên, chú khách; ngắm khu 99 ngọn núi; ngắm núi đôi, núi đổ và đặc
biệt là Khu được ví như “ Hạ Long trên cạn giữa đại ngàn ”.

➢ Thác Khuổi nhi - Chinh phục 3 tầng tháp với làn nước trong xanh mát rượi cùng trải nghiệm
massage cá tự nhiên khi du khách thả chân xuống dòng suối, từng đàn cá bơi đến…..
➢ Khám phá Cọc Vài Phạ tức Cọc buộc trâu trời linh thiêng - Quý khách thành tâm và sờ tay
vào cọc Vài cầu nguyện bình an đến cho gia đình và người thân…
Đoàn ăn trưa trên thuyền với những món đặc sản của địa phương như: Cá lòng hồ, rau rừng…
sau đó tiếp tục cuộc hành trình đến thăm và khám phá trải nghiệm:
➢ Đoàn thăm ngôi đền Pác Tạ linh thiêng - Được người dân nơi đây thờ kính, làm lễ dâng
hương và nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển.
14h00: Thuyền cập bến Thủy - Na Hang, xe và HDV đưa quý khách về tới điểm đón ban đầu HDV
chia tay Quý khách - Kết thúc “HÀNH TRÌNH DU LỊCH TÂM LINH VỀ NGUỒN & SINH THÁI”
Fivestar Travel - Hẹn & hân hạnh được phục vụ quý khách trong các hành trình tiếp theo!

GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ÁP DỤNG CHO 01 QUÝ KHÁCH: 2.000.000 Đ
(Áp dụng đoàn từ 20 khách người lớn trở lên - Kiểm tra tình trạng chỗ trước khi đặt TOUR)
DỊCH VỤ BAO GỒM:
❖

Phương tiện: Theo tiêu chuẩn đăng ký.
✓ Xe du lịch phục vụ tham quan theo chương trình; Thuyền thăm Lòng hồ Na Hang & Lâm Bình.

❖

Homestay: Theo tiêu chuẩn đăng ký.
✓ Homestay sạch sẽ, thoáng mát với kiến trúc và văn hóa của bà con dân tộc địa phương.

❖

Ăn uống: Các bữa ăn theo chương trình.
✓ 02 bữa sáng x 30.000đ/suất;
✓ 05 bữa chính x 120.000đ/suất ( Theo văn hóa ẩm thực địa phương ).

❖

Hướng dẫn viên: Chuyên nghiệp, nhiệt tình, tận tâm phục vụ theo hành trình và tại điểm.

❖

Dịch vụ khác: Theo tiêu chuẩn đăng ký.
✓ Bao gồm vé tham quan các điểm du lịch (Vào cổng lần 1); Thuyền thăm quan Lòng Hồ.
✓ Hương hoa viếng nghĩa trang Vị Xuyên & Đài Hương 468; Giao lưu văn nghệ tại Lâm Bình.
✓ Bảo hiểm du lịch Eroscare, mức bồi thường tối đa 30.000.000đ/vụ/trường hợp.
Quà tặng Fivestar Travel: Mũ du lịch, nước uống hàng ngày (1chai/khách/ngày)
DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM:

❖

Thuế V.A.T; Ăn uống, tham quan ngoài chương trình, điện thoại, giặt ủi, giải trí cá nhân.

❖

Tips dành cho tài xế và hướng dẫn viên & đội văn nghệ địa phương.

❖

Các dịch vụ khác không đề cập trong phần ” DỊCH VỤ BAO GỒM ”.
GIÁ TOUR DÀNH CHO TRẺ EM:

❖

Trẻ em dưới 05 tuổi: Miễn giá tour ( Cha mẹ tự lo các chi phí phát sinh - Nếu có ).

❖

Trẻ em trên 05 - dưới 11 tuổi: Tính 50% giá tour, gồm các dịch vụ ăn uống, ngủ chung với cha mẹ.

❖

Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Tính 100% giá tour như người lớn

❖

Khách đi tour kèm theo 02 trẻ em dưới 05 tuổi trở lên: Quý khách nên mua thêm 1 vé 50% giá
tour để có tiêu chuẩn ăn uống, tham quan cho bé…

LƯU Ý KHI THAM GIA TOUR:
❖

Khi tham gia chương trình tour, Quý khách vui lòng: Cung cấp tên chính xác theo passport để
Fivestar Travel làm thủ tục mua bảo hiểm và đăng ký với nơi đến.

❖ Quý khách lên mang theo đồ dùng cá nhân cần thiết như: bàn chải, kem đánh răng, dầu gội đầu,
sữa tắm, sữa rửa mặt, khăn mặt, lược, máy sấy tóc…
❖

Một số thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi phụ thuộc vào tình hình khách quan
(thời tiết, giao thông …) nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ chương trình của Quý khách.

❖

Giá ĐẶC BIỆT TRI ÂN áp dụng cho năm 2019 & Giá có thể thay đổi theo yêu cầu về lịch trình,
số lượng, ngày khởi hành và yêu cầu cụ thể khác mà Quý khách hàng mong muốn.

